
Najbardziej kompleksowa baza 
materiałowa na świecie

Wreszcie wszystko w jednym miejscu!  
Baza nr.1 z wyboru wsród inżynierów na całym świecie!



  Właściwości  dla ponad 240.000 tys.materiałów

  Ponad 1.800 źródeł dla zaawansowanych właściwości 
metali 

  Metale, polimery, ceramika, kompozyty

  Ponad 45.000 tys.krzywych naprężenia - odkształcenia

  Normy SDO z 63  krajów

  Ponad 8.000 tys. krzywych z właściwościami cyklicznymi

  Międzynarodowe tabele porównawcze

  Interpolacja i szacowanie właściwości  

  Skład chemiczny

  Eksport danych do oprogramowania CAE

  Właściwości mechaniczne i fizyczne

  Identyfikacja nieznaych materiałów

  Wieloopcyjne porównywanie materiałów

  Śledzenie aktualizacji materiałów poprzez moduł Tracking

PolyPLUS

Extended Range

eXporter

Tracker

Total Metals

Suppliers

SmartComp

DataPLUS

Total Metals jest największą bazą dotycząca właściwości metali  

na świecie i jest sztandarowym produktem bazy Total Materia. 

Wraz z dostępnymi modułami tworzy niezrównaną kolekcję danych 

 i nieprzecenioną pomoc dla społeczności inżynierskiej.

Korzyści Komponenty

Ponad 6 milionów rekordów i dane dla ponad 240.000 
materiałów metalicznych i niemetalicznych  

przedstawiono w 23 językach

Baza danych i moduły łączą się w jedną funkcjonalną całość  
w celu zapewnienia optymalnego rozwiązania

www.totalmateria.comwww.totalmateria.com
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63 krajów / norm

240 tys. materiałów 

6 mln. rekordów własności

  Właściwości  dla ponad 240.000 tys.materiałów

  Ponad 1.800 źródeł dla zaawansowanych właściwości metali

  Metale, polimery, ceramika, kompozyty

  Ponad 45.000 tys.krzywych naprężenia - odkształcenia

  Normy SDO z 63  krajów

  Ponad 8.000 tys. krzywych z właściwościami cyklicznymi

  Międzynarodowe tabele porównawcze

  Interpolacja i szacowanie właściwości  

  Skład chemiczny

  Eksport danych do oprogramowania CAE

  Właściwości mechaniczne i fizyczne

  Identyfikacja nieznaych materiałów

  Wieloopcyjne porównywanie materiałów

  Śledzenie aktualizacji materiałów poprzez moduł Tracking

Total Materia jest najbardziej kompleksową bazą materiałową na świecie,  
zapewniającą błyskawiczny dostęp do właściwości dla ponad 240.000 tys.materiałów:   

metali, polimerów, ceramiki i kompozytów.
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Total Materia oferuje szereg pakietów 
starannie stworzonych, aby zapewnić 
idealne rozwiązanie dla wszystkich 
możliwych potrzeb.

Total Materia może być dostępna 
poprzez różne opcje, włączając jednego 

użytkownika dla wersji CD, poprzez 
bardziej elastyczne licencje internetowe 
dla pojedynczych użytkowników, licencje 
wieloosobowe dla małych i dużych firm, 

aż do korporacyjnych rozwiązań dla 
międzynarodowych przedsiębiorstw.

Zestawy produktów

WEB EDITION

DESKTOP EDITION

WEB+DESKTOP

W E R S J E  P R O D U K T Ó W

Wszystkie materiały w jednej bazie danych

Od konsultantów, małych oraz średnich przedsiębiorstw,  
aż do największych organizacji międzynarodowych,  

Total Materia ma pakiety i opcje dopasowane doróżnych potrzeb.

Pełna wersja bazy Total Materia zawiera dane dotyczące stopów z 63 krajów/
norm i ponad 6 mln. rekordów i dane dla ponad 240 tys.stopów - stali, żelaza, 
aluminium, tytanu, miedzi, magnezu, cyny, cynku, ołowiu, niklu, kobaltu itd.

Komponenty

Z E S T A W Y K O M P O N E N T Y

TOTAL  
METALS

SMART  
COMP

EXTENDED 
RANGE

POLY 
PLUS

EXPORTER DATA 
PLUS

TRACKER SUPPLIER

Essentials

Essentials P r e m i u m

Inspect

Inspect P r e m i u m

Design

Design P r e m i u m

PowerPack

PowerPack P r e m i u m

Niezrównane źródło zaawansowanych właściwości materiału

Katalogi dostawców metali i specjalna wyszukiwarka

Natychmiastowa identyfikacja nieznanych materiałów

Najbardziej kompleksowa baza danych metali na świecie

Zapewnia dostęp do  ważnych standardów  i aktualizacji 
materiałów

Zapełnienie luki między źródłem danych i CAE

Dane  dla tysięcy materiałów niemetalicznychPolyPLUS

Dostarczanie danych na temat korozji, wymiarów i tolerancji 
oraz powłok dla tysięcy materiałów

DataPLUS



N A JBA RDZIEJ  WSZECHS TRONN A BA Z A M ATERI A ŁOWA N A Ś WIECIE

Najbardziej wszechstronna baza matali na świecie

Total Metals jest zdecydowanie największą na świecie bazą danych właściwości  
materiałów metalowych i znajduje się i w centrum oferty produktów Total Materia.
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6 mln. rekordów własności 200 tys. materiałów 63 krajów / norm

Komponenty
 k Znalezienie odpowiedników dla 
zagranicznych materiałów i ich 
porównanie

 k Wyszukiwanie materiałów na 
całym świecie dla konkretnego 
składu chemicznego i właściwości 
mechanicznych

 k Rozszyfrowanie specyfikacji 
materiałowych i znalezienie 
odpowiedniej klasy dla określoniego 
zastosowania

 k Znalezienie dokładnych,niezawodnych 
danych właściwości mechanicznych 
i fizycznych dla różnych warunków i 
temperatur

Rozwiązanie
 Największe dostępne źródło własności metalii dostępne dla 

podstawowych i złożonych czynności inżynieryjnych.

 Międzynarodowe tabele porównawcze z 63 krajów dają 
ostateczną pomoc w identyfikacji podobnych i równoważnych 
materiałów 

 Standardowe dane uzupełniane przez tysiące matriałów 
od producentów i z innych źródeł dostarczają kompletne 
rozwiązania

Korzyści
 k Ogromna oszczędność czasu, zwiększenie dokładności i 
niezawodności

 k Wspólna platforma dla powtarzalnych wyników w całej 
organizacji

Total Metals

Focused on providing standard metal properties data,  
Total Metals provides you with a staggering 6 million property records  

for over 200,000 materials from 63 countries/standards.

63

200.000+

Najbardziej wszechstronna baza matali na świecie

Największa baza Najwyższej jakości 
Od składu chemicznego, tabel porównawczych, właściwości mechanicznych i fizycznych w 
temp. pokojowej, temperaturach podwyższonych i ujemnych, do dodatkowych informacji, 
takich jak schematy obróbki cieplnej, metalografia aż do obróbki mechanicznej. Total Metals 
daje najwyższą jakość i niezawodność potwierdzoną certyfikatami jako jedyna tego rodzaju 
baza w branży.

Najszybszy i NajwszechstroNNiejszy cross-refereNciNg 
Najobszerniejsze tabele porównawcze (cross-reference) z ponad 10 milionami rekordów 
na całym świecie dla materiałów równoważnych są usystematyzowane w celu klasyfikacji 
podobieństw. Ponadto, opatentowany algorytm SmartCross2 umożliwia identyfikację 
nieznanych równoważników za pomocą podobieństw składu, własności mechanicznych lub 
ich kombinacji.

NiezrówNaNy rozwój i obsługa klieNta 
Baza danych Total Metals jest aktualizowana co   miesiąc, dzięki czemu będziesz zawsze na 
bieżąco z najnowszymi standardami rozwoju, poza tym wzbogacona jest o nowe zestawy 
danych, nowe unikalne algorytmy i nowe funkcje oprogramowania. Baza Total Materia 
jest obsługiwana przez doświadczony zespół specjalistów z ponad 300 letnim łącznym 
doświadczeniem przemysłowym, który zapewnia bezpłatnie konsultacje techniczne dla 
wszystkich abonentów!
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Dane właściwości dla tysięcy materiałów niemetalicznych

PolyPLUS jest bazą danych dotyczącą właściwości materiałów  
niemetalicznych takich jak polimery, kompozyty i ceramika

Komponenty
 k Znalezienie dokładnych identyfikowalnych 
standardów i właściwości materiałowych 
dla polimerów, kompozytów i ceramiki

 k Jednoczesne porównanie różnych 
rodzajów materiałów metalowych i 
niemetalowych i znalezienie najlepszych 
rozwiązań alternatywnych

 k Pozyskiwanie rzadkich zaawansowanych 
właściwości dla obliczeń FEA / CAE, w tym 
dane naprężenie-odkształcenie i danych 
zmęczenia

Korzyści
 k Jedyne źródło wszystkich potrzebnych danych właściwości 
materiałowych

 k Nowe możliwości w projektowaniu poprzez porównanie 
wydajności materiałów całkowicie zróżnicowanych

Rozwiązanie
 Właściwości dla dziesiątek tysięcy materiałów niemetalicznych: 

polimerów, ceramiki i kompozytów

 Zawiera tysiące danych ze standardów jak i od producentów 

 Łatwe wyszukiwanie zaawansowanych danych materiałów 
niemetalicznych, w tym krzywych naprężenia-odkształcenia i 
właściwości cyklicznych

CeramikaPolimery Kompozyty

PolyPLUS
PolyPLUS zintegrowany z bazą Total Metals, która zawiera  

ponad 200.000 stopów metali pozwala na to, by baza  
Totala Materia była używana jako jedyne rozwiązanie dla  

Twoich potrzeb związanych z szukaniem własności materiałów. 

Dane właściwości dla tysięcy materiałów niemetalicznych

ostateczNe źródło iNformacji o właściwościach materiałów 
W połączeniu z najbardziej wszechstronną na świecie bazą metali dotyczącą ich własności, 
PolyPLUS zapewnia wszystkie korzyści wynikające z bazy Total Metals, włączając dane 
dotyczace tysięcy tworzyw sztucznych: ceramiki, kompozytów i polimerów a wszystkie są 
dostępne na kliknięcie!

baza daNych dla zaawaNsowaNych właściwości Niemetali 
W bazie znajduje się również wyjątkowa kolekcja zaawansowanych właściwości materiałów 
metalowych Extended Range, która oferuje kompleksowy zestaw danych krzywych 
naprężenia-odkształcenia i zmęczenia dla niemetali.

NiezrówNaNy rozwój i aktualizacja 
Dzięki naszemu wyspecjalizowanemu zespołowi, do PolyPLUS co miesiąc są dodawane nowe 
dane i ulepszana jest funkcjonalności.W ten sposób nasza rosnąca biblioteka niemetali, 
szybko staje się niezastąpionym źródłem informacji dla społeczności inżynierów.



Niezrównane źródło właściwości materiału dla zaawansowanych obliczeń 
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Extended Range oferuje unikalną kolekcję zaawansowanych właściwości  
materiałów do stosowania w krytycznych momentach działań projektowych

Komponenty
 k Znalezienie danych materiałowych 
niezbędnych do zaawansowanych 
obliczeń w CAE /MES i prac 
symulacyjnych

 k Uzyskanie krzywych  
naprężenie-odkształcenie w różnych 
temperaturach i przy różnych 
prędkościach odkształcenia

 k Porównanie właściwości zmęczeniowych 
różnego pochodzenia np. materiałów 
europejskich, amerykańskich czy 
azjatyckich

Rozwiązanie
 Oferuje unikalną kolekcję zaawansowanych danych do 

stosowania w krytycznych momentach działań projektowych 

 Duża wydajność w bardzo czasochłonnym zadaniu 
znalezienia wiarygodnych  informacji o właściwościach 
materiałów dla zaawansowanych obliczeń 

 Dane eksperymentalne od producentów z ponad 1800 
referencji i dokumentów 

Korzyści
 k Unikanie kosztownych i potencjalnie niebezpiecznych błędów

 k Otwarcie nowych możliwości w bardziej zoptymalizowanym i 
opłacalnym projektowaniu

 k Zwiększenie dokładności i efektywności w całym łańcuchu 
procesowym

Schematy  
naprężenia-odkształcenia

Krzywe 
plastyczności

Dane 
zmęczeniowe

Dane 
pełzania

Extended Range
Moduł  Extended Range w bazie Total Materia zapewnia 

niezrównane źródło właściwości materiałowych i konstrukcyjnych 
dla zaawansowanych obliczeń i analizy termicznej w tym:  

krzywych naprężenie-odkształcenie, schematów plastyczności, 
danych zmęczeniowych I wiele innych.

Niezrównane źródło właściwości materiału dla zaawansowanych obliczeń 

tysiące krzywych NaprężeNia-odkształceNia 
Wyjątkowy zbiór ponad 45.000 krzywych naprężenia-odkształcenia dla obliczeń w plastycznym 
zakresie, obejmuje ponad 5.000 materiałów, z różnymi wariantami  obróbki cieplnej, 
temperatury pracy i szybkości odkształcenia, z “quasistatic” do ponad 1000 1 / s. Dane są 
zarówno krzywe zmęczenia, z możliwością “interpolacji” krzywych zdefiniowanych przez 
użytkownika w temperaturze i prędkości odkształcenia.

Największy zbiór własNości cykliczNych 
Największa baza strain-life and stress-life  parametrów dla ponad 8.000 materiałów, e-N i 
S-N diagramów, dla różnych warunków obróbki cieplnej i obciążenia. Monotonic (non-cyclic)  
własciwości zawierają referencje jeśli  dotyczą  zmęczenia statystycznego w stosownych 
przypadkach.

opateNtowaNa metodologia dla szacowaNia własNości 
Na podstawie tabel porównawczych (cross-reference) a z bazy Total Materia i właściwości 
równoważnych materiałów, Extended Range zapewnia szacunki dla krzywych naprężenia-
odkształcenia dla dodatkowych 30.000 materiałów i cyklicznych właściwości dla innych 40.000. 
Chociaż szacunki nie mogą całkowicie zastąpić danych eksperymentalnych, stanowią one 
cenny punkt wyjścia do dalszych badań i obliczeń.

bardziej zaawaNsowaNe właściwości do projektowaNia i 
symulacji 
Formowanie limitu i krzywe dużego odkształcenia przy różnym zakresie temperatur, do 
symulacji kucia, rysowania i innych operacji. Mechanika pękania K1C, KC, wzrost pęknięcia i 
prawo Parisa są przedstawione, z odpowiednim wykresem wzrostu pęknięcia. Dane pełzania, 
w tym granicy plastyczności i wytrzymałość na pęknięcia w różnych temperaturach z 
obliczenia parametru Larsen-Miller.
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Natychmiastowa identyfikacja nieznanego materiału

Zastrzeżony algorytm Total Materia 
odnajdzie odpowiedni materiał w kilka 

sekund!

Zobacz i porównaj materiały z bazy 
danych wykorzystując pełną moc 

Total Metals

Dane jakie otrzymałeś z przyrządu 
pomiarowego w wyniku badań lub z 

dokumentacji

Przegląd materiałów, 
właściwości i więcej

Uzyskaj wyniki 
natychmiast

Wprowadź skład chemiczny 
nieznanego materiału

1 2 3

Ogromna oszczedność czasu i kosztów dzięki szybkiej identyfikacji materiału!  
Wzmocnienie potencjału jakościowego firmy poprzez zapewnienie możliwości badania 

materiałów! Fachowe rozumowanie pomaga podejmować właściwe decyzje i to szybko!

SmartComp, moduł bazy Total Materia umożliwia inteligentną identyfikację metalu według  
składu chemicznego uzyskanego ze spektrometru lub innych źródeł analitycznych.
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SmartComp
Korzystanie z opatentowanego algorytmu SmartComp może 

wyeliminować ogromną ilość czasu i pracy poświęconą na przeszukiwanie 
danych. Poza tym zwiększa efektywność pracy w laboratoriach, 

umożliwiając szybką identyfikację materiałów, znalezienie szczegółowych 
danych o ich właściwościach, znalezienia odpowiedników i możliwość ich 

porównania.

Natychmiastowa identyfikacja nieznanego materiału

opateNtowaNe techNologie rozumują jak specjalista 
SmartComp zaprojektowany, aby “myśleć” jak ekspert, przeprowadza prace badawcze, które 
byłyby bardzo czasochłonne w ciągu kilku sekund. Korzystanie z opatentowanego algorytmu 
SmartComp gwarantuje, że problem zanieczyszczeń i oligoelementów nie przeszkadza w 
procesie identyfikacji i wyszukiwania najważniejszych elementów. 

zasilaNy przez Największa bazę metali 
Nawet najlepszy ekspert nie może zrobić wiele bez dużej biblioteki danych. Dlatego 
SmartComp jest zintegrowany z bazą danych Total Materia, co umożliwia porównanie 
wprowadzonych danych z analizy chemicznej z danymi z ponad 200.000 materiałów,  
to zaś gwarantuje szybkie znalezienie odpowiedniego materiału.

opcje zawaNsowaNej ideNtyfikacji 
Oprócz standardowego trybu identyfikacji, zaawansowany tryb Expert oferuje możliwość 
ustawienia względnego znaczenia każdego elementu stopowego indywidualnie, 
otrzymując w ten sposób odpowiadające stopy, które mogą być bardziej odpowiednie dla 
konkretnego problemu. Materiały referencyjne ułatwiają znalezienie materiałów do kalibracji 
spektrometrów.

więcej Niż ideNtyfikacja 
Total Materia umożliwia bezpośredni dostęp do listy odpowiedników materiału i do 
właściwości materiału, co zapewnia możliwość bardziej szczegółowego porównania z 
proponowanymi materiałami i ich właściwościami, w tym możliwości porównania strona po 
stronie i łączenie porównania składu chemicznego i własności mechanicznych przy użyciu 
tabel porównawczych i modułu SmartCross2.
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Data PLUS jest uzupełniającym modułem dostarczającym danych na temat: korozji,  
wymiarów, tolerancji i powłok dla tysięcy metali i materiałów niemetalicznych

Dostarczanie danych na temat korozji, wymiarów i tolerancji oraz powłok dla tysięcy materiałów

DataPLUS

Wyzwania
 k Zrozumienie zachowania korodowanych 
materiałów w ich środowisku pracy

 k Ujednolicenie  wglądu zarówno we własności 
materiałów jak i ich wymiarów

 k Znalezienie na jednej platformie powłok i ich 
własności związanych z materiałem 

 k Unikanie potencjalnych błędów komunikacyjnych 
miedzy iżynierami a działem zakupów

KORZYŚCI
 k Pomoc w dokładniejszym selekcjonowaniu materiałów

 k Dodatkowe wskazówki dotyczące zachowania materiałów w środowisku 
pracy

 k Poszerzenie zakresu właściwości materiału

 k Wypełnienie luki między procesem projektowania i zakupu surowców 

Rozwiązanie
 DataPlus obejmuje szeroki zakres informacji w ramach swoich trzech 

podzbiorów, działających jako ważne dodatkowe źródło w procesie 
wyboru materiału

 Dzięki temu, że DataPLUS jest całkowiecie zintegrowana z pozostałymi 
modułami, pozwala to na płynne dojście do innych kluczowych 
informacji takich jak: skład,właściwości mechaniczne, fizyczne, czy 
materiały zastępcze, co daje szerszy pogląd na całą problematykę

Korozja Wymiary Powłoki

Dostarczanie danych na temat korozji, wymiarów i tolerancji oraz powłok dla 
tysięcy materiałów

• Średnice i grubości

• Dopuszczalne tolerancje

• Standardowe formy 
opakowania

• Określone wymiary

• Masy i grubości

• Max. temperatury robocze

• Twardości

• Współczynnik tarcia

Korozja

Dimensions
+ Tolerances

Normy

Karty
charakterystyk

Dane
eksperymentalne

Katalogi
techniczne

• Odporność na korozję

• Krytyczna temp. korozji 
szczelinowej

• Warunki dla wielu mediów

• Różne zakresy temperatur

CoatingsWymiary

Powłoki

Data PLUS powiązana jest z głównymi modułami bazy Total Metals 
i Poly PLUS, dzięki temu uzupełnia dane, które pomagają podjąć 

trafne i uzasadnione decyzje dotyczące wyboru  
materiału i sposobu jego użytkowania.

korozja dla tysięcy materiałów 
Znajdź informacje o szybkości korozji materiałów i ich odporności na korozję w zróżnicowanych 
warunkach środowiskowych i temperaturowych. Dane dotyczące  korozji, w tym mediów, 
temperatury, czasu ekspozycji oraz typu korozji, są zintegrowane z właściwościami mechanicznymi 
i fizycznymi. Zapewniają w ten sposób jednolitą platformę umożliwiającą prawidłowy wybór 
materiału.

zNajdź w kilka sekuNd iNformacje Na temat wymiarów i toleraNcji 
Zbiór danych dotyczący wymiarów i tolerancji pozwala na wypełnienie luki między działem 
inżynieringu i działem zamówień. Dzęki niemu można znaleźć informacje dotyczące konkretnych 
pomiarów materiałowych, ich dopuszczalne wahania wraz z przydatnymi informacji na temat for-
matów opakowań.

wyszukiwaNie daNych dotyczących powłok  w celu zrozumieNia 
ich działaNia 
Setki oznaczeń powłok wraz z ich właściwościami pomagają podjąć trafną decyzję dotyczącą  
rodzaju powłoki i jej funkconalności.  Za pomocą prostego interfejsu wyszukiwarki, można znaleźć 
właściwości takie jak: wymiary, maksymalna temperatura robocza, twardości itd.
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Niwelowanie różnic między źródłem danych  a oprogramowaniem CAE

eXporter ma na celu wypełnienie luki między źródłem danych a oprogramowaniem 
Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich (CAE).
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ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Komponenty
 k Wyszukiwanie danych zaawansowanych 
właściwości dla liniowych i nieliniowych 
olbliczeń CAE w gotowych do użycia 
formatach solver

 k Importowanie danych ze źródła do  
oprogramowania CAE bez konieczności 
dodatkowego przetwarzania danych,  
kopiowania, wklejania i przepisywania

 k Uzyskanie wiarygodnych dojść dla 
właściwości materiału, tym samym 
uniknięcie niebezpiecznych i  
kosztownych błędów

 k Przeprowadzenie wielu powtarzalnych 
zadań  projektowych w sposób możliwie 
najbardziej efektywny

Korzyści
 k Ogromna oszczędność czasu, odciążenie Cię od żmudnego 
przepisywania

 k Zwiększenie  dokładności dzięki wyeliminowaniu błędów edycji 
danych

 k Usprawnienie i usystematyzowanie gromadzonych danych

Rozwiązanie
 eXporter pomaga w wykorzystaniu danych do wielu działań 

projektowych, od właściwości mechanicznych do krzywych 
naprężenie-odkształcenie

 Prosty proces w 3 krokach pozwala na wybór, sprawdzenie 
i importowanie danych do szerokiej gamy najlepszych 
formatów solver CAE

 Szybkie i dokładne przekazywanie danych bez konieczności 
przetwarzania danych lub przepisywania

eXporter Niwelowanie różnic między źródłem danych  a oprogramowaniem CAE

Jeśli chcesz przenieść dane z Total Materia bezpośrednio  
do oprogramowania CAE  lub po prostu wyeksportować w programie 

Excel lub .xml , eXporter zapewnia wszystkie potrzebne funkcje.  
W formie prostego 3-stopniowego kreatora, dostarcza  

wielu formatów do eksportu danych w zaledwie kilka sekund.

Uwaga: maksymalna dopuszczalna liczba eksportu w trakcie trwania abonamentu wynosi 100.  
Wszystkie poprzednie eksporty są dostępne w dowolnym czasie i mogą 

 ponownie użytkowane nieograniczoną ilość razy w czasie trwania subskrypcji.

eksportowaNie z ogromNej skarbNicy 
TotalMateria oferuje największy na świecie zasób właściwości materiału i  obecnie jest 
możliwe, aby wybrać dane z kolekcji ponad 240.000 materiałów i 6.000.000 zapisów 
własności, a następnie eksportować je  już gotowe do użycia w następnym etapie procesu 
projektowania.

kompleksowy wybór formatów oprogramowaNia cae 
eXporter może być używany do przenoszenia danych  dla zaawansowanych obliczeń, takich 
jak: mechaniczne, fizyczne ,zmęczeniowe czy  dane cykliczne w wielu formatach  
kompatybilnych z oprogramowaniem CAE . Od zrobionego na zamówienie .xml do prostych 
xls , eXporter dokonuje tranzytu danych ze źródła do oprogramowania prosto i szybko.

bezproblemowa iNtegracja modułów bazy total materia 
Maksymalizacja potencjału eXportera, cała baza Total Metals i Extended Range mogą  
być wykorzystywane w celu znalezienia potrzebnych właściwości . Z pełnym dostępem  
do największych międzynarodowych tabel porównawczych (cross-reference) i funkcją  
porównania, pełna moc Total Materia może być wykorzystana w celu zapewnienia selekcji  
danych do eksportu, która jest  poparta świadomymi i sprawdzalnymi decyzjami.
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W dzisiejszym coraz szybszym tempie zmieniających się międzynarodowych standardów  
i specyfikacji producentów, Tracker bazy Total Materia jest odpowiedzią na te zmiany.

Możliwość śledzenia standardów i materiałów
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Tacker zapewnia nie tylko miesięczną usługę powiadamiania o 
aktualizacjach standardów, ale także daje możliwość monitorowania 

materiałów. Poza tym daje dokładne informacje o tym co się zmieniło  
w materiale jak i ważne aktualizacje danych własności, a nawet informacje 

o dodaniu zupełnie nowych zestawów danych.

Komponenty
 k Zapewnienie dostępu do najbardziej 
aktualnych informacji używanych w pracy 
inżyniera

 k Dostarczanie rzetelnych, dokładnych i 
identyfikowalnych informacji do innych 
obszarów działalności

 k Bieżące informacje dotyczące zmian 
wprowadzanych w materiałach i 
standardach

 k Przyczynianie się do najlepszych praktyk 
firmowych dotyczących wykorzystania 
informacji,zarządzania wersjami i 
procesami jakości

Rozwiązanie
 Zapewnienie, że wykorzystywane dane są aktualne i w związku 

z tym najbardziej wiarygodne z dostępnych informacji 

 Dokładne sprawdzenie co się zmieniło w bazie danych, 
od aktualizacji standardów do zmian we właściwościach 
materiałów

 Śledzenie zmian w „ulubionych” materiałach i ich zmiany w 
zależności od specyficznych potrzeb technicznych

Korzyści
 k Pewność, że wykorzystywane informacje są dokładne i 
aktualne

 k Unikanie niepotrzebnych kosztów nabycia norm

 k Doskonałe prowadzenia działalości poprzez zoptymalizowany 
obieg informacji

materiał ulubione materiały do śledzeniaproducentStandart

Tracker
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Bezpośrednie źródło materiałów wraz z wyszukiwarką

Moduł Suppliers w połączeniu z modułem Total Metals daje precyzyjne  
połączenia między specyfikacją materiałów a dostawcami z całego świata.

Umożliwia bezpośrednie powiązanie pomiędzy  
poszukiwanymi materiałami i dostawcami na całym  

świecie, Suppliers pozwala na maksymalizację komunikacji  
i jest ważnym punktem wyjścia w procesie zakupu. 

Alternatywni dostawcyBezpośredni dostawcy Tabele porównawcze

Komponenty
 k Szybkie sprawdzanie odpowiednich 
dostawców według wybranych materiałów

 k Radzenie sobie z wahaniami cen i 
dotrzymanie napiętych terminów dostaw 
materiałów, szukanie alternatyw w krajach o 
niższych kosztach

 k Znalezienie dostawców materiałów w innych 
krajach, aby pomóc w koordynacji zakupów 
na całym świecie

 k Poprawa komunikacji między inżynierami, 
kupującymi i producentami

Korzyści
 k Otwiera nowe możliwości obniżenia kosztów zaopatrzenia

 k Przynosi oszczędność czasu inżynierom i działowi zakupów

 k Dzięki łączeniu materiałów z dostawcami pomaga uniknąć 
kosztownych błędów w procesie podejmowania decyzji 

Rozwiązanie
 Nieocenione narzędzie komunikacji między inżynierami, 

zaopatrzeniem i produkcją

 Umożliwienie globalnego podejścia do zakupów 
i zaopatrzenia materiałowego w powiązaniu z 
międzynarodowymi tabelami porównawczymi

 Znalezienie alternatywnych dostawców na kliknięcie przycisku 
poprzez bezproblemową integrację z całą bazą Total Materia

Suppliers



Licencja wieloosobowa:  
Network i Corporate Edition

Rozpowszechnianie informacji i wiedzy zawartej w 
Total Materia poprzez intranet. Ty i wszyscy Twoi 
koledzy mają dostęp do bazy według potrzeb w 
dowolnym czasie, prosto z sieci znajdującej się w 
Twojej firmie.

Licencja wieloosobowa zapewnia niespotykaną 
elastyczność w pracy. Wybierz rodzaj licencji który 
najlepiej pasuje do twoich potrzeb:

Network: Licencja z serwerem dostępu, z 
jednoczesnym dostępem dla 3-8 osób, zapewnia 
wygodę i hasło dostępu dla rozproszonych średnich i 
większych przedsiębiorstw.

Corporate: Licencja z serwerem dostępu, zapewnia 
nielimitowaną ilość jednoczesnego dostępu a także 
niegraniczoną liczbę serwerów. Powyższa oferta 
posiada najlepszy stosunek cena/jakość w przypadku 
dużych przedsiębiorstw.

Korzyści z rozwiązania dla wielu 
użytkowników

Rozwiązanie pod klucz, bezobsługowe: Nie ma 
potrzeby instalowania, pobierania i utrzymywania 
oprogramowania na serwerze i komputerach.

Zawsze na bieżąco: użytkownicy będą zawsze 
pracować z najnowszą wersją bazy danych.

Szybki i łatwy dostęp do bazy danych i jego 
treści: użytkownicy nie muszą kłopotać się 
zapamiętywaniem loginu i hasła dostępu.

Wyjątkowa oszczędność: jest to najbardziej 
opłacalne rozwiązanie, jeśli masz kilka osób, 
które potrzebują dostępu do informacji na temat 
właściwości metalu. Wiele osób będzie miało dostęp 
do infomacji kiedy tylko będą tego potrzebować.

Rozwiązania dla wielu użytkowników

Licencja wieloosobowa Total Materia jest najwygodniejszym i najbardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem dla większych biur i zespołów.

Serwer użytkownika

Serwer użytkownika

Stacja robocza

Web Server 
Total Materia

Koszty

Licencja wieloosobowa jest oparta na liczbie jednoczesnych połączeń zaczynając od 3 aż do nieskończoności 
poprzez wersję Corporate, w tym dowolną liczbę lokacji. Roczny abonament zaczyna się od 1470 €.
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pierwsza wersja bazy danych opracowana w 1993 r. 

Wystartowały nowe moduły: 
eXporter i Tracker

Nawiązanie współpracy z 
producentami  
oprogramowań CAE

Wzrost  gospodarczy firmy o 59% w 2013r.
Nowa marka wystartowała - Total Materia 
potwierdziła naszą globalną pozycję lidera 
wśród baz materiałowych na świecie

Uruchomiona pierwsza 
wersja online

Pierwszy podwójny certyfikat 
bezpieczeństwa dotyczący jakości 
i bezpieczeństwa informacji

Moduł dla tworzyw sztucznych 
PolyPLUS dostępny dla 
wszystkich użytkowników

Pierwszy z trzech partnerskich OEM umów z 
wiodącymi producentami spektrometrów

Wystartował moduł Extended 
Range przeznaczony głównie 
dla konstruktorów

Moduł Smart Comp 
opracowany do pomocy 
w identyfikacji metali

R O Z W Ó J  F I R M Y

O nas

Key to Metals AG jest prywatną szwajcarską firmą specjalizująca się w 
tworzeniu i rozwoju bazy danych Total Materia i związanych z nimi aplikacji 

oraz w niestandardowych projektach i rozwiązaniach OEM.

M I S J A

Naszą misją jest zapewnienie globalnej platformy, zawierającej kompleksowe informacje na 
temat właściwości materiałów w jednym miejscu. W ten sposób chcemy pomóc inżynierom, 
specjalistom i firmom  poprawić wydajność, efektywność i niezawodność. 

W I Z J A

Pozostanie na pozycji nr.1 poprzez ciągłą poprawę unikalnych, wielowymiarowych platform 
informacyjnych dla wszystkich istotnych właściwości materiałów. Chcemy być uniwersalnym 
wyborem w rozwiązywaniu obecnych i przyszłych zróżnicowanych wyzwań technologicznych.

N A S Z E  G Ł Ó W N E  Z A S A D Y  T O

   Budowanie zaufania i zmniejszenie niepewności  poprzez zapewnienie niezawodności  i 
integralności danych na najwyższym poziomie.

   Dedykujemy naszym klientom wsparcie, lokalizacje i obecności na całym świecie

   Przywództwo poprzez ciągłe innowacje i  nieustające inwestycje w rozwój produktów 
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